
     ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

                                                                   H O T Ă R Â R E A   nr. 23                                                                

                                                                      din 30 iulie  2009 

     

               privind : rectificarea  bugetului local al comunei Rediu , judeţul Galaţi , pe anul 2009. 

 

Iniţiator : Gheorghi Buruiană, primarul comunei;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 1512 din  24.07.2009 

______________________________________________________________________________ 

        

                    Consiliul local al comunei Rediu, judeţul Galaţi , întrunit în şedinţa  ordinară,  din  data 

de  24.07. 2009 ;  

                    Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheorghi Buruiană, primarul 

comunei, înregistrată sub nr.1512 din  24.07.2009 ;   

                    Având în vedere Raportul de specialitate al  Compartimentului de resort   din  aparatul  

de specialitate al primarului  comunei  Rediu ,judeţul Galaţi,  înregistrat sub  nr. 1513 din 24.07. 

2009;   

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul 

consiliului local ,  înregistrat sub nr. 1513 din 24.07.2009 ;    

                    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 655/2009 având în vedere Hotărârea 

Guvernului nr. 655/2009 privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si 

Inovarii pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unitati de invatamant preuniversitar de stat 

si repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in 

bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii; 

                   Având în vedere prevederile art. 19(2), din  Legea 273 /2006, privind  finanţele  publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare ;  

                    Având în vedere prevederile art. 36 alin.4 litera a din Legea 215/2001, a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;    

                    In baza art. 45  alin.1 şi alin.2 litera ,, a,,  din Legea 215 /2001, a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;     

 

 

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E ; 

 

                    Art. 1.- Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Rediu, conform anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre .  

                    Art. 2.-  Primarul  comunei Rediu , judeţul Galaţi , va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri .                     

                    Art. 3.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată  Instituţiei  Prefectului judeţului Galaţi , 

primarului comunei  şi organului financiar contabil , prin grija secretarului comunei.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

Niculae Ungurianu 

 

 

                                                                                                               Contrasemneză,  

                                                                                                                    secretar, 

                                                                                                                Ersilia Diaconu  

 



 

 

 

 

 

    ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

COMUNA REDIU  

     PRIMAR  

Nr. 1512  din  24.07. 2009 

 

                                              

                                                           EXPUNERE DE  MOTIVE 

 

            

 

                               La proiectul de hotărâre privind  rectificarea  bugetului  local al comunei Rediu, 

judeţul Galaţi , pe anul 2009. 

 

                     Subsemnatul Gheorghi Buruiană, primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi , în calitate 

de ordonator principal de credite, având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 655/2009 prin care s-au 

repartiyat sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pe anul 2009 pentru finanţarea unor cheltuieli de 

capital al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat s-au alocat pentru Şcoala de Arte şi Meserii 

a comunei Rediu suma de 50 000 lei, propun  suplimentarea  bugetului local al comunei Rediu, 

judeţul Galaţi atât la partea cheltuieli cât şi la partea de venituri cu suma de 50 000 lei pe anul 2009 

astfel :  

CHELTUIELI: 

- suma de 50 000 lei, la capitolul 65.02.03.01 învăţământ preşcolar – cheltuieli 

pentru utilităţi; 

VENITURI: 

                      -   suma de  50 000 lei la capitolul 42.02.14 finanţare cheltuieli de capital unităţi de 

învăţământ preşcolar; 

                      Propunerea de rectificare abugetului local al comunei Rediu, Judeţul Galaţi se face în 

baza art. 19(2) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale,  

 

                      Faţă de cele relatate  propun Consiliului local al comunei Rediu, judeţul Galaţi  să 

dezbată şi să   aprobe proiectul de hotărâre menţionat mai sus  conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta expunere de motive în  şedinţa  ordinară  din data de  30.07. 2009.  

 

 

 

 

PRIMAR , 

Prof. Gheorghi Buruiană 

 

 

 

  


